
UCHWAŁA NR XXVII/291/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 18 marca 2021 roku na Dyrektora Przedszkola 
Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie 

Na podstawie podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (jt.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
8 stycznia 2002 roku w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 
z 2002, nr 5, poz. 46) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania skargę z dnia 18 marca 2021 roku na Dyrektora Przedszkola 
Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie z przyczyn określonych w uzasadnieniu, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Poręba do poinformowania wnoszącego skargę 
o pozostawieniu jej bez rozpoznania oraz treści niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A05A1DDE-44EF-434F-ABD1-AEFAB41FC77A. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

W dniu 2 kwietnia 2021 roku wpłynęła do Rady Miasta Poręba skarga z dnia 18 marca 2021 roku na 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie za pośrednictwem e-mail. W treści 
skargi znajdował się zarzut dot. nienależycie prowadzonych prac remontowych na terenie placówki, 
o których nie zostali poinformowani rodzice podopiecznych. Skarga pozbawiona była wskazania imion 
i nazwisk osób popierających skargę oraz adresu do korespondencji. 

Jak stanowi treść art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 
(jt.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte 
wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw. 

Zgodnie zaś z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, 
wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba podjęła działania celem ustalenia stanu 
faktycznego sprawy oraz skierowała do skarżących wezwanie o uzupełnienie imienia, nazwiska oraz adresu 
do korespondencji osób popierających skargę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia nin. 
pisma. 

W dniu 21 czerwca 2021 roku skarżący skierowali do Rady Miasta Poręba odpowiedź za pośrednictwem 
wiadomości e-mail ze wskazaniem imion i nazwisk osób wnoszących skargę. 

Skarżący nie wskazali jednak adresu do korespondencji oraz naruszyli wskazany przez Radę Miasta 
Poręba termin do uzupełnienia braków. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Miasta Poręba postanawia o pozostawieniu skargi z dnia 18 marca 
2021 roku bez rozpoznania. Jak stanowi bowiem § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002 roku w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 
z 2002, nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 
pozostawia się bez rozpoznania.
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